วันแรก
23.00

(1) กรุงเทพฯ สุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ R สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่สอง

(2)กรุงเทพฯ -ไทเป-ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่ องเรือสุ ริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – เฟิ่ งจ่ าไนท์ มาร์ เก็ต

01.45 น.
06.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG634
ถึงท่ าอากาศยานเถาหยวน ผ่านพิธีการศุลกากรรับสัมภาระเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร เพือ่ รับประทานอาหาร
เช้า
จากนั้นนาท่านเดินทางโดยนัง่ รถโค๊สู่เมืองผูหลี่ เมืองผูหลี่ เมือง
ที่ได้ข้ นึ ชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเมืองนี้อยูใ่ น
หุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทาให้เป็ นเมืองที่มี

เที่ยง

เย็น

อากาศบริ สุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน นาท่านเข้าชม วัดจงไถฉันซื่อ ซึ่งเป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจาภาคกลางของ
ไต้หวัน เป็ นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกันท่าน สามารถนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลาย ๆ พระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีหอ้ งเรี ยนถึง 1,000 ห้อง
ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่ทนั สมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หมิงหู
นาท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยันจันทรา ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทศั นียภาพ ของน้ า
และภูเขาที่สวยงามไม่วา่ จะเป็ นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรื อเข้า
ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ
ที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์เสี้ ยวซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยนั -จันทรา
จากนั้นนาท่านสู่ วัดเหวินหวู่ ให้ท่านได้กราบไว้ขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่ งปั ญญา และ
เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ วัดแห่งนี้ เป็ นวัดที่
เก่าแก่ของทะเลสาบสุริยนั -จันทรา มีการสร้างเจาะทะลุ
เขาถึง 3 ลูก และยังมีรูปปั้ นสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้งั อยู่
หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่า ตัวละ 1 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาค
ตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางให้ท่านได้สมั ผัส
ธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวันตลอกสองข้างทาง
ที่รถวิง่ ผ่าน เมืองไถจงเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปั จจุบนั เป็ นศูนย์วฒั นธรรม ทาง
การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็ นศูนย์วฒั นธรรมทางพุทธศาสนา
ของไต้หวัน เมือง ไถจง เป็ นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SUKI SHABU
นาท่านเข้าสู่ ไนท์ มาร์ เก็ตทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในไต้ หวัน ให้ท่านได้
อิสระในการช็อปปิ้ งที่ เฟิ่ งจ่ าไนท์ มาร์ เก็ต เป็ นตลาดกลางคืน
ที่มีสินค้าจาพวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ าเครื่ องประดับต่างๆ
และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้พ้นื ที่ตามท้องถนนยังมี
รถเข็นขายอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้แวะชิมอีกด้วยสมควรแก่
เวลา นาท่านสู่โรงแรมที่พกั
Mirage Hotel Taichung http://www.miragehotel-tw.com / เทียบเท่า 4* (SAT +700 THB/PAX)

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

(3) เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติก้ กู ง – เมืองเจียวซี (อาบน้าแร่ )
 บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป ไทเปเป็ นเมืองหลวงของไต้หวัน และใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน โดยตั้งอยูท่ าง
ตอนเหนือของเกาะ นอกจากนี้ไทเปยังถูกยกให้เป็ นเมืองญี่ปุ่น
ขนาดย่อมด้วย เพราะสะอาด น่าอยู่ บ้านเมืองเป็ นระเบียบ พาท่าน
แวะชิมขนมที่ ร้ านขนมเหว๋ ยเก๋ อ เป็ นร้านขนมที่อร่ อยและขึ้นชื่อ
ของไต้หวันซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปี ซ้อน ท่านสามารถเลือก
ซื้อเลือกรับประทาน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทาให้เป็ นที่
รู ้จกั ไปทัว่ โลก และยังมีหลายรสชาติ อาทิเช่น ทอฟฟี่ นมสด ขนม
เปี๊ ยะพระอาทิตย์ เกาลัดช็อคโกแล็ต ขนมเค้กน้ าผึ้ง และอื่นๆ อีก
มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อขนมต่างๆเพือ่ เป็ นของฝากตาม
อัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ติ่นไทฟ่ ง 鼎泰豐 101
จากนั้นนาท่านเข้าชม ตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดเป็ นอันดับ 2
ของโลกและมีความสูงถึง 508 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ไทเปพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว ประมาณ
1,008 เมตรต่อนาที เพือ่ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้ องกัน
แผ่นดินไหวที่เรี ยกว่า Damper เป็ นลูกตุม้ เหล็กขนาดใหญ่ เส้น
ผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตรหนักถึง 660 ตัน แขวนอยูบ่ นชั้น 89 คอย
ทาหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ภายในบริ เวณชั้น 1 ถึง
ชั้น 5 ยังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีหา้ งสรรพสินค้าและช็อปปิ้ งมอลล์อยูก่ ว่าสิบ
แห่ง เทียบเท่ากับสยามพาราก้อนของเมืองไทย นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติก้ กู ง พิพธิ ภัณฑ์ที่แสนงดงาม
แห่งนี้เป็ นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณบางชิ้นมีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปถึง
5,000 ปี พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นหนึ่งใน
พิพธิ ภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยูท่ ี่ชานกรุ งไทเปและ
เป็ นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนทีม่ ีชื่อเสียงของ
โลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุก
ราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพธิ ภัณฑ์
แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้มีจานวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
แต่วตั ถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรื อแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ าตาลเหมือนหมู
สามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี นาท่านเดินทางสู่เมืองเจียวซี เจียวซีน้ ีมีวฒั นธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่ องการลงแช่ตวั
ในบ่อน้ าพุร้อน เริ่ มขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่น ในช่วงเวลานั้นบ่อน้ าพุร้อนถูกสร้างขึ้นเพือ่ ให้ประชาชน

เย็น

ทัว่ ไปสามารถลงไปแช่และอาบน้ าได้ จึงทาให้การแช่น้ าที่บอ่ น้ าพุร้อนเป็ นที่นิยมมากกว่าเดิม คนท้องถิ่นที่นี่ใช้
น้ าแร่ ในการรดผักมันจึงทาให้ผกั อุดมไปด้วยแร่ ธาตุ ซึ่งเป็ นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี แห่ งนี้
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ฝู๋เก๋ อ 福哥石窯雞
Less Champ Hotel http://www.leschamps.com.tw/ (FRI. 200 , SAT+900/PAX)

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

(3) เจียวซี – นั่งรถไฟ – ฮัวเหลียน – ทาโรโกะ - วัดญี่ปุ่น
 บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางโดยนั่งรถไฟจากเมืองเจียวซี สู่เมืองฮัวเหลียน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เมืองฮวาเหลียนหรื อฮัวเหลียน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับแรกขอภาค
ตะวันออกของไต้หวัน เป็ นเมืองที่ยงั รักษาประเพณี ที่ซื่อสัตย์
ดั้งเดิม ฮาเหลียน หรื อ ชื่อเดิมเรี ยกว่า โตลอหมัน่ ในสมัยของ
ราชวงศ์หมิงระหว่างปี 1488-1506 ชาวโปตุเกตุน้ นั ได้ทาการ
เดินเรื อผ่านช่องแคบทะเลไต้หวัน แล้วพบเม็ดทองที่ปนอยูใ่ น
ทราย จึงเอาชื่อแม่น้ าลาธารที่ผลิตทองในประเทศโปรตุเกตุมาใช้
เรี ยกว่า “ฮวาเหลียน” ก่อนที่ชาวฮัน่ จะอพยพมาอยูเ่ กาะไต้หวัน
ฮวาเหลียนเป็ นพื้นที่มีความหลากหลายในลักษณะภูมิประเทศ
ทั้งที่เป็ นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง หุบเขาซับซ้อน หน้าผา ทะเล และ ปากแม่น้ า น้ าตก ฟาร์ม น้ าพุร้อน และ
วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม นอกจากนี้ยงั เป็ น ที่ต้งั ของจุดชมปลาวาฬ ปลาโลมา บริ เวณนอกฝั่งฮวาเหลียนที่มี
ชื่อเสียงที่สุดอีกด้วย
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไท่ ผิงหยาง 太平洋
จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเป็ นอุทยานที่ใหญ่เป็ น
อันดับสอง ของอุทยานแห่งชาติท้งั หมดของไต้หวัน ที่มีอาณา
เขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และ
ไถจง
อุทยานแห่งนี้ไม่เพียงมีทศั นียภาพของหุบเขาและ
เทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แต่ยงั มีวฒั นธรรมประเพณี ที่
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย
เส้นทางจากปากทางเข้า
อุทยานฯ จนถึงเทียนเสียง ซึ่งเป็ นจุดแวะพักกลางอุทยาน เป็ น
ถนนที่ตดั ลัดเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขาถือ
เป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างความหวาดเสียวและระทึก
ใจให้กบั นักท่องเที่ยวไม่นอ้ ย แล้วพาท่านไปชม วัดญี่ปุ่น
(Qing Xiu Yuan) เนื่องจากในช่วงยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นปี
1895-1945 ทางรัฐบาลญี่ปนต้
ุ่ องการลดภาระของประชากรที่
หนาแน่นในดินแดนของตน จึงมีโครงการอพยพประชากร
มายังเมืองฮัวเหลียน วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1971 เพือ่ ให้บุคคลที่
อพยพมามีศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ ปั จจุบนั วัดนี้เป็ น
วัดญี่ปนที
ุ่ ่ได้รับการดูแลอย่างดีในไต้หวัน

เย็น

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จูหยาง

竹陽

Hualien Charming City http://www.city-hotel.com.tw/leisure/c1/c1-tw.htm (SAT+300/PAX)

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

เย็น

(5) ฮัวเหลียน –นั่งรถไฟ – อี๋หลั๋น - เย๋ หลิ่ว – เมืองไทเป - ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
 บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางโดยนั่งรถไฟจากเมืองฮัวเหลียน สู่เมืองอี๋หลั๋น
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
อาเภอหนึ่งของไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งอุดมไปด้วยต้นไม้ที่มี
ชื่อเสียงนานาพันธุ์ ล้อมรอบด้วยน้ าแร่ ภูเขาสวยงาม
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานเย๋ หลิ่ว เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่ อง
โขดหินที่มีลกั ษณะรู ปทรงที่แปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัด
เซาะของน้ าทะเลเมื่อหลายล้านปี ก่อน ทาให้เกิดการทับถมของ
แนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรู ปร่ างที่แปลกแตกต่างกัน โขด
หินบางก้อนก็มีลกั ษณะคล้ายภาพของสิ่งต่าง ๆ เช่น เทียน
รองเท้าของเทพธิดา ถัว่ เคี่ยวจนข้น และอื่น ๆ การก่อตัวของหิน
เป็ นรู ปร่ างประหลาดที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดคือ
“เศียรราชินี”
จากนั้นนาท่านเดินทางโดยนั่งรถโค๊ช สู่ เมืองไทเป
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้อิสระในการช็อปปิ้ งที่ ซื่อหลินไนท์มาร์ เก็ต เป็ น
ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็ น 2
โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหาร
พื้นเมืองที่ข้ นึ ชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหูเ้ หม็น หากใครไป
ไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหูเ้ หม็น ก็ถือว่าไปไม่
ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่ องดื่มอีกชนิดที่มีตน้ กาเนิดที่ไต้หวันคือ
ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่
ราคาถูกถึงราคาปานกลาง
มีท้งั สินค้าเสื้อผ้า
รองเท้า
เครื่ องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย สมควรแก่เวลาพาท่านเข้า สู่
โรงแรมที่พกั
City Lake Hotel http://www.citylake.com.tw/ / เทียบเท่า 4*

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

เย็น
20.45 น.
23.30 น.

(6) ดิวตีฟ้ รี - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง - ส่ งออก
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านช็อปปิ้ งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE
ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ใน
ราคาที่ถูกเป็ นพิเศษ นาท่านเข้าสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เป็ นแหล่งรวมชีวประวัติและรู ปภาพประวัติศาสตร์ที่สาคัญที่
หาดูได้ยาก อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นที่ราลึก
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ
ต่อไต้หวัน ภายในห้องมีการจัดแสดงประวัติและสิ่งของต่างๆ
เกี่ยวกับท่านนาพลเจียงไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยงั เป็ นลูกศิษย์ ดร. ซุนหยัดเซ็น จนก้าวสู่ตาแหน่ง ผูน้ าประเทศ
ท่านจะได้พบกับพิธีเปลี่ยนเวรของทหารรักษาการณ์ ที่บริ เวณหน้ารู ปปั้ นท่านนายพลเจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีข้ นึ ทุก
1 ชัว่ โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลงซานซื่อ หรือ
“วัดมังกรภูเขา” ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือ
ได้วา่ เป็ นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็วา่ ได้ ซึ่งภายในวัดได้
สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงาม ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่า
เทพเจ้า สร้างไว้โดยช่างฝี มือที่หาได้ยากในปั จจุบนั ในแต่ละวันก็
จะมีพทุ ธศาสนิกชนจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาด
สาย จากนั้นนาท่านอิสระในการช็อปปิ้ งที่ซีเหมินติง เป็ นแหล่งช็
อปปิ้ งชื่อดังของเมืองไทเป เปรี ยบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุ งเทพฯ ที่นี่เป็ นศูนย์รวมแห่งแฟชัน่ ทั้งสไตล์
ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปนุ่ รุ่ นใหม่ที่ทนั สมัยให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกช็อปกันได้อย่างเต็มอิ่ม นอกจากเป็ นศูนย์
รวมแห่งแฟชัน่ แล้ว ซีเหมินติง ยังเป็ นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ให้นกั ท่องเที่ยวไ ด้เลือกชิมกันได้อย่างจุใจ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินEVA AIR เที่ยวบินที่ BR205
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ 

